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RESUMO 

A persistência da book-tax differences pode ser utilizada para identificar a persistência do 

lucro contábil e do lucro tributável de maneira conjunta. Não foram identificados estudos no 

Brasil analisando esse tema. Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é investigar se a BTD 

é persistente nas companhias abertas brasileiras. Adicionalmente, buscou-se identificar se a 

adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS) no Brasil afetou essa 

persistência. A amostra da pesquisa é composta por 147 companhias abertas. A análise 

econométrica envolveu testes de diferença de média e análise de dados em painel para período 

de 2000 a 2014. Os resultados sugerem persistência da BTD total, temporária e permanente 

no horizonte temporal de estudo. Além disso, a persistência da BTD total e da BTD 

permanente não aumentaram após a adoção das IFRS. Porém, a persistência da BTD 

temporária aumentou após a adoção dessas normas, o que pode ser indício de melhoria na 

qualidade da informação contábil. Esse resultado sugere a efetiva desvinculação da 

contabilidade societária e fiscal no Brasil, aspecto essencial para a adoção de fato das IFRS. 

Por outro lado, esses resultados podem sugerir também gerenciamento de resultado sistémico 

(principalmente relacionado à alisamento dos lucros). Os resultados desta pesquisa podem ser 

úteis para os normatizadores analisarem se o pressuposto da desvinculação das normas fiscais 

e societárias está sendo efetivado na adoção das IFRS no Brasil, sugerindo a 

institucionalização da essência econômica sobre a forma jurídica no registro dos eventos 

contábeis. Para os investidores, esses resultados podem contribuir com a avaliação da 

qualidade das informações contábeis. 
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1 INTRODUÇÃO 

A book–tax differences (BTD) pode ocorrer, principalmente, em função das 

divergências entre as normas societárias e fiscais, do gerenciamento de resultado e do 

gerenciamento tributário (Formigoni, Antunes & Paulo, 2009, Passamani, Martinez & 

Teixeira, 2012). Primeiramente, a contabilidade financeira e a contabilidade fiscal têm 

diferentes finalidades e exigências, o que podem resultar em divergências entre as normas 

societárias e tributárias. A principal finalidade da contabilidade societária é fornecer 

informações financeiras e econômicas para a tomada de decisões embasada nos princípios 

contábeis geralmente aceitos (CPC 00, R1, 2011). Por outro lado, o principal objetivo das 

normas tributárias é o aumento da arrecadação de impostos, sendo muitas vezes utilizadas 

como instrumento de política econômica e social do governo (Alley & James, 2005). 

Enquanto as normas societárias permitem o subjetivismo responsável e as escolhas contábeis, 

as normas tributárias são objetivas e uniformes, com o intuito de facilitar a fiscalização. Desse 

modo podem surgir diferenças entre o lucro contábil, apurado conforme as normas societárias, 

e o lucro tributável, apurado segundo as normas fiscais, assim caracterizando a BTD. 

A BTD também pode ser decorrente do gerenciamento de resultado ou do 

gerenciamento tributário. Os gestores pode gerenciar o lucro tributável, reduzindo seu 

montante, como intuito de pagar menos tributos. Por sua vez, podem gerenciar o lucro 

contábil, aumentando o seu valor, para atrair investidores interessados em dividendos. 

Segundo Hanlon e Maydew (2009), o gerenciamento de resultado e o gerenciamento 

tributário podem acorrertanto de maneira não discricionária, decorrente do desalinhamento 

entre as normas societárias e fiscais, quanto discricionariamente, quando o gestor decide 

alterar os resultados por motivos alheios à realidade dos negócios. Assim, o grau de 

alinhamento entre as normas fiscais e societárias, o gerenciamento de resultados e o 

gerenciamento tributário podem dar origem a BTD e, consequentemente, podem afetar a 

qualidade da informação contábil.  

A persistência do resultado contábil e do resultado tributário têm sido usadas como 

sinônimo de qualidade da informação contábil. Em tese, quanto maior a persistência do lucro, 

maior a qualidade da informação gerada pelosistema  contábil,  pois  permite  uma  maior  

acurácia  na  projeção  dos  fluxos  de  caixa  futuros  por  parte  dos  usuários  da informação 

(Dechow,  Ge  & Schrand, 2010). O mesmo comportamento é esperado do lucro tributável, 

uma vez que “é possível supor que o lucro tributável contém informação com a característica 

depersistência  de   resultados, por   não   conter   os accruals discricionários   que   possam 

eventualmente reduzir a persistência do lucro contábil” (Kajimoto & Nakao, 2015).  

A persistência do lucro contábil e do lucro tributável podem ser identificadas por meio 

da análise da persistência da BTD (Lev & Nissim, 2004, Hanlon, 2005; Wahab & Holland, 

2014). Essa análise pode ser útil para os usuários da contabilidade porpossibilitara avaliação 

conjunta desses resultados, uma vez que os investidores poderão ter informações a partir do 

lucro contábil e do lucro tributário (Drake, 2013). Além de ser possível identificar se há uma 

constância dos resultados, é possível identificar se a BTD também é persistente, se tornando 

esta variável também um indicador de qualidade da informação contábil.  

A BTD persistente poderá refletir um alisamento nos resultados, para uma 

convergência entre o lucro contábil e o tributário, enquanto que a BTD não persistente poderá 

refletir uma representação fidedigna das movimentações contábeis. Lev e Nissim (2004), 

Hanlon (2005) e Desai (2005) concluem que maior volume de BTD pode ser um indicativo de 

melhor qualidade da informação, o que sugere que menor persistência da BTD, implica em 

melhor qualidade da informação contábil, ou seja, menor alisamento de resultado. Hanlon 

(2005) relata que os investidores interpretam grandes volumes de BTDs como uma “bandeira 



 
 

 

vermelha”, ou seja, pode-se precisar de uma maior atenção em relação à qualidade dos lucros 

reportados. 

Wahab e Holland (2014) analisaram a persistência da BTD em companhias do Reino 

Unido, país de origem common law. Esses autores identificaram que o grau de persistência 

variava em relação ao tipo de BTD (total, temporária ou permanente). A BTD total e 

permanente se apresentaram persistentes, porém na diferença temporária não é persistente. 

Esses autores ressaltaram que este resultado é inesperado, uma vez que as despesas 

temporárias podem ser motivadas por gerenciamento de resultado ao longo de vários 

períodos. Para esses autores, a BTD e seus componentes, diferenças temporárias e 

permanentes, têm conteúdo informativo às partes interessadas, sendo que a compreensão da 

estabilidade e persistência desses componentes pode ajudar aos usuários da contabilidade a 

entender os processos do desempenho contábil e fiscal das empresas, ou seja, como foi 

estruturado o lucro contábil e o tributário demonstrado.  

A adoção das International Financial Reporting Standards (IFRS) pressupõe a 

desvinculação entre as normas contábeis e fiscais. Assim, espera-se que após a adoção dessas 

normas no Brasil, país de origem code law, tenha aumentando a diferença entre o montante do 

lucro contábil e do lucro tributável. Assim, este estudo tem como objetivoprincipal investigar 

se a BTD é persistente nas companhias abertas brasileiras. Adicionalmente, espera-se 

identificar se a adoção das IFRS no Brasil afetou essa persistência. A amostra da pesquisa é 

composta por 147 companhias abertas. O painel balanceado contém dados do período de 2000 

a 2014.  

Wahab e Holland (2014) analisaram a persistência dos tipos de BTD (total, temporária 

e permanente) utilizando uma amostra de empresas de países common law. Este artigo se 

diferencia daquele por analisar a persistência da BTD em empresas brasileiras, de origem 

code law (com histórico de maior influência das normas fiscais na contabilidade societária). 

Os resultados deste estudo podem contribuir com a literatura sobre a persistência dos 

resultados e da BTD. Os usuários da contabilidade poderão observar se realmente a 

desvinculação da contabilidade tributária e da contabilidade societária está ocorrendo após a 

adoção das IFRS no Brasil e se a persistência da BTD aumentou após essas modificações na 

contabilidade brasileira. Esses resultados podem ser úteis para os investidores analisarem a 

qualidade do lucro reportado. 

2 PLATAFORMA TEÓRICA - PERSISTÊNCIA DA BTD 

“A book-tax diferences – BTD representa as diferenças que podem surgir entre o lucro 

contábil, em conformidade com a legislação societária, e o lucro tributável (lucro calculado 

em consonância com a legislação tributária)” (Martinez & Passamani, 2014, p. 22). A BTD 

pode ser ocasionada por três motivos, sendo: o desalinhamento das normas contábeis e 

tributárias, o gerenciamento de resultado e o gerenciamento tributário (Martinez & Passamani, 

2014). A estrutura conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil – financeiro 

(CPC 00, R1, 2011) define que a finalidade da contabilidade societária é fornecer informações 

financeiras aos usuários da contabilidade referentes ao desempenho econômico e financeiro 

da empresa. A Secretaria da Receita Federal (SRF) fornece regras para o cálculo do lucro 

tributável para cálculo dos tributos sobre o lucro, o imposto de renda e a contribuição social 

sobre o lucro líquido (CSLL) (Costa, 2012). Para garantir a utilidade da informação contábil 

para a tomada de decisão, a estrutura conceitual contem regras para os gestores demostrarem 

o lucro societário, privilegiando as escolhas contábeis e a essência econômica do fato, em 

detrimento da essência jurídica. Por outro lado, a SRF estabelece regras rígidas e objetivas 

para demonstrar o lucro tributário, com o intuito de aumento da arrecadação tributária.  



 
 

 

A segunda origem da BTD é o gerenciamento de resultado contábil,que pode ser 

definido como “o processo de decisões deliberadas dentro dos limites impostos pelas normas 

contábeis, para apresentar o nível desejado de resultado” (Schipper, 1989, p.92). Paulo, 

Martins e Corrar (2007) definem o gerenciamento contábil como a existência de vários 

critérios nas normas e práticas contábeis possibilitando aos gestores escolherem a melhor 

alternativa de apresentar as informações contábeis da forma desejada pela companhia. O 

gerenciamento de resultado contábil está associado às práticas discricionárias ou não 

discricionárias, utilizadas pelo gestor para moldar as informações contábeis da forma mais útil 

para a empresa, de acordo com incentivos tributários e econômicos (Passamani, Martines & 

Teixeira, 2012). Nas definições ressalta-se que o gerenciamento de resultado contábil, assim 

como o tributário, pode representar uma forma da contabilidade criativa, possibilitando 

organizar as informações a serem repassadas para os usuários, e não compreendendo uma 

forma ilícita ou caracterizando a sonegação fiscal (Martinez, 2001; Santos & Grateron, 2003; 

Stlowy & Breton, 2004). 

O gerenciamento tributário também pode ocasionar a diferença entre o lucro contábil e 

o lucro tributário. Para Tang (2005), o gerenciamento tributário é a forma de o contribuinte 

explorar as condições ou brechas da lei tributária e aplicá-las de forma vantajosa na 

mensuração contábil e na escrituração das atividades tributáveis favorecendo a empresa, 

assim, legalmente influenciando a sua carga tributária. Zimmermann e Goncharov (2006, p. 

42) definem esse gerenciamento como “sendo a minimização do valor presente das despesas 

de imposto de renda”. A legislação tributária pode afetar essencialmente a contabilidade 

societária, se vinculadas, pois possibilita a adoção de regras e mecanismos de escrituração que 

aludem à apuração dos tributos (Passamani, Martinez & Teixeira, 2012). 

A análise da persistência do lucro contábil e do tributário pode ser utilizada para 

identificar possíveis gerenciamentos de resultado e tributário nas empresas (Kajimoto; Nakao, 

2015). A persistência pode ser definida como a auto correlação de uma mesma variável entre 

anos consecutivos (Paek, Chen, Folsom & Sami, 2007). Em contabilidade, a persistência tem 

sido estudada em relação aos lucros, ou ainda é utilizada para identificar a possibilidade de 

prognóstico das variáveis, ou seja, “uma maior previsibilidade está associada à maior 

persistência” (Wakil, 2011, p. 18). Lee e Yoon (2012) concluem que esta perseverança 

representa a valorização na finalidade das informações contábil-financeiras, pois lucros e 

valores contábeis contínuos são úteis para previsões sobre futuros resultados positivos a 

longos prazos.  

Hanlon (2005) investigou o papel da BTD em relação à continuidade dos lucros, 

acréscimos de fluxo de caixa, a influência da persistência dos lucros e comportamento dos 

investidores. A autora concluiuque empresas com maior BTD têm menor continuidadenos 

lucros, e em relação aos acréscimos de fluxo de caixa, quanto maior a BTD menor a 

persistência. Sobre o comportamento dos investidores, há uma menor expectativa de 

continuidadede ganhos em empresas que tem grande BTD, sugerindo que os investidores 

ficam receosos sobre a qualidade dos lucros. 

A adoção das IFRS no Brasil pressupõe a desvinculaçãoda contabilidade societária da 

contabilidade tributária, estabelecendo a “neutralidade tributária” em relação aos ajustes 

referentes a contabilidade internacional (Cardoso, Saraiva, Tenório & Silva, 2009). Antes da 

adoção dessas normas, observava-se uma forte influência da contabilidade tributária nas 

normas contábeis brasileiras (Lopes & Martins, 2006) tornando relevante a investigação sobre 

os números contábeis (Formigoni et al., 2009). Com a adoção a Lei 11.638/2007 espera-se 

uma redução da influência das normas fiscais na contabilidade societária, ou seja, um 

aumento na BTD, possibilitando gerar demonstrações contábeis de maior qualidade, em 



 
 

 

consonância aos princípios contábeis geralmente aceitos (PCGA) (Passamani, Martinez & 

Teixeira, 2010). 

Iudícibus, Martins e Gelbcke (2009) relatam que as transições mais importantes em 

um processo de internacionalização dos padrões contábeis é o predomínio da essência sobre a 

forma, pois necessita da capacidade analítica e de julgamento do profissional contábil. Para a 

concretização da representação fidedigna e aumento da qualidade dos números contábeis é 

imprescindível a desvinculação da contabilidade societária e fiscal e, consequente aumento da 

BTD. Porém, Desai (2005), Heltzer (2009), Ferreira, Martinez, Costa e Passamani (2012), 

Sunder (2014) e Morais, Quaresma e Farias (2015) concluíram que maior BTD pode refletir 

maior gerenciamento de resultados o que diminui a qualidade dos lucros. Desta forma, esses 

autores afirmaram que o montante da BTD, maior ou menor, pode ser ocasionado pelo 

gerenciamento de resultado, uma vez que os gestores podem filtrar as informações que 

desejam reportar aos usuários, perdendo a qualidade no lucro. Desde modo, acredita-se que 

uma BTD persistente ao longo do tempo pode caracterizar gerenciamento de resultado, uma 

vez que os gestores podem manipular as informações para demonstrar o resultado em favor da 

empresa, a fim de captar investidores ou ainda pagar menos tributos. 

Assim, percebe-se que não existe consenso entre os autores sobre a relação entre a 

BTD e a qualidade dos lucros, bem como sobre a persistência da BTD. Dessa forma, este 

estudo propõe a seguinte hipótese de pesquisa: 

H1: A persistência da BTD das companhias abertas brasileiras aumentou após a adoção das 

IFRS. 

2.1 Tipos de BTD 

A diferença entre o lucro contábil e o lucro tributário é a soma das diferenças 

permanentes e temporárias obtidas a partir do confronto entre o lucro contábil e o lucro 

tributável (Tang&Firth, 2011).As diferenças temporárias são aquelas produzidas em um 

período de tributação especial e desaparecem ousãorevertidas em períodos subsequentes, 

dando origem a impostos diferidos ativos e passivos (Gallego, 2004). As despesas temporárias 

são registradas contabilmente em um período e fiscalmente em outro, assim caracterizando o 

imposto diferido. São valores que serão tributados ou deduzidos no decorrer do tempo, 

quando os ativos forem recuperados ou os passivos regularizados (Pereira, 2013). Para Wahab 

e Holland (2014), as diferenças temporárias podem ser persistentes, embora esta tenha 

característica de curto prazo, uma empresa pode gerar novas BTD temporárias através de um 

planejamento fiscal contínuo e assim ter diferenças temporárias permanentes. 

As diferenças permanentes referem-se àquelas que só afetam o lucrotributárioem um 

determinado período de tempo, não sendo revertidas em períodos subsequentes (Gallego, 

2004). Para Formigoni et al. (2009, p. 46) “as diferenças permanentes ocorrem quando 

determinadas receitas ou despesas são reconhecidas contabilmente, mas não possuem efeitos 

tributários”. As despesas permanentes podem refletir uma gestão tributária estratégica, 

enquanto que as despesas temporárias podem refletir a evasão fiscal na forma de adiamento 

do imposto, por isso ocasionando a diferença no lucro (Frank, Lynch&Rego, 2009). Um 

exemplo de diferenças permanentes são os benefícios fiscais e o reporte de prejuízos fiscais 

para o qual haja previsão legal que permita a sua compensação em exercícios futuros, que 

podem afetar o lucro tributário, porém não sendo refletido no resultado societário (Ferreira et 

al.,2012, Pereira, 2013). 

As regras fiscais não são manipuláveis quando compradas com aos princípios 

contábeis geralmente aceitos, assim maiores diferenças temporárias podem ocorrer, motivadas 

pelas discricionariedades dos gestores nas escolhas das práticas contábeis para elaboração dos 

relatórios financeiros (Blaylock, Shevlin & Wilson, 2012). Phillips, Pinco e Rego (2003) 



 
 

 

concluem que maiores diferenças temporárias são indicativos de gerenciamento de resultados. 

Wahab e Holland (2014) identificaram baixa persistência da BTD temporária na amostra 

analisada no Reino Unido, e observa que este achado é consistente, uma vez que os valores 

das diferenças temporárias são compensados em períodos futuros. Estas diferenças podem ser 

associadas ao gerenciamento de resultado sistêmico ao longo de vários períodos (Wahab & 

Holland, 2014). 

Wilson (2009) analisou a diferença permanente, buscando uma relação entre 

planejamento tributário, geração de riqueza para os acionistas e gerenciamento de resultados. 

Este autor identificou que a BTD permanente está correlacionada com a evasão fiscal. A BTD 

permanente está relacionada com incertezas do mercado, uma vez que os participantes ficam 

receosos com os resultados futuros (Comprix, Graham & Moore, 2011). Esta conclusão 

advém do fato de ser quase certa uma reversão de uma diferença temporária, um imposto 

diferido, do que um ativo fiscal diferido que depende da liberação de um ente fiscal que 

origina uma BTD permanente, deste modo contribuindo para as incertezas dos investidores. 

Wahab e Holland (2014) no estudo realizado no Reino Unido identificou persistência da 

diferença permanente em 51% das empresas pesquisas, assim demonstrando que há uma 

insistência de resultados no decorrer dos anos das companhias estudadas. 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Foram coletadas as informações econômico-financeiras anuais e consolidadas das 

companhias abertas brasileiras pertencentes à BM&FBOVESPA por meio da base de dados 

Economática. A amostra inicial foi composta de 384 companhias abertas brasileiras ativas 

(Quadro 1). Foram excluídas da pesquisa 37 companhias abertas dos setoresde fundos de 

investimentos, finanças e seguros, porque estas apresentam regulamentação contábil 

específica, e regras contábeis e tributárias diferentes dos demais setores. Foram excluídas 

também da amostra 200 companhias que não apresentavam valores para cálculo da variável 

dependente em todos os períodos analisados. Desta forma a amostra final para a realização 

deste trabalho é composta por 147 companhias abertas brasileiras (Tabela1). 

 
Tabela1 – Composição da amostra 

Descrição 
Quantidade de 

companhias 

Empresas com ações disponíveis na BM&FBOVESPA 384 

Empresas no setor de Fundos, Finanças e Seguros (37) 

Empresas com dados faltantes. (200) 

Amostra Final 147 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A amostra da pesquisa está distribuída em dezenove setores, conforme critérios 

estabelecidos pela Economática (Tabela 2). Os setores com maior participação na amostra 

são: Outros, Energia Elétrica e Têxtil. A categoria “Outros” é composta por empresas de 

vários setores, como empresas de administração e empreendimentos, transporte ferroviário, 

educação entre outros, conforme critérios estabelecidos pela Economática.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 2 – Distribuição da amostra por setores 
Setores Quantidade de empresas  % 

Alimentos e Bebidas 6 4,08 

Comércio 10 6,80 

Construção 8 5,44 

Eletroeletrônicos 3 2,04 

Energia Elétrica 20 13,61 

Máquinas Industriais 3 2,04 

Mineração 1 0,68 

Minerais não Metais 4 2,72 

Outros 31 21,09 

Papel e Celulose 4 2,72 

Petróleo e gás 3 2,04 

Química 4 2,72 

Siderúrgica e Metalúrgica 13 8,84 

Telecomunicações 5 3,40 

Têxtil 17 11,56 

Transporte Serviços 3 2,04 

Veículos e peças 

Total 

12 

147 

8,16 

100 

Fonte: Elaboração própria. 

O modelo especificado na Equação 1 seráutilizado para análise da persistência da 

BTD. Esse modelo foi adaptado de Wahab e Holland (2014). 
 

       

    
         (

        

      
)             Equação 1 

Onde: 

BTDit = diferença total entre o lucro antes do imposto de renda (LAIR) e o lucro tributário 

(BTD total); o lucro tributável é resultado do imposto de renda do período dividido pela 

alíquota máxima de imposto de renda (34%). Alternativamente, o modelo será testado 

substituindo a BTD total pela BTD Temporária (Imposto de Renda Diferido dividido pelo 

ativo total do período) e a BTD Permanente (BTD Total – BTD Temporária). 

ATit = ativo total. 

ε = erro. 
 

No Brasil a alíquota máxima utilizada para apuração do imposto de renda é de 34%, 

resultante da soma de três alíquotas pertencentes a este imposto: 15% a alíquota do imposto 

de renda, 10% referente ao adicional do imposto de renda e 9% da contribuição social sobre o 

lucro líquido. Costa (2012) esclarece que a alíquota efetivamente paga pelas empresas pode 

ser superior ou inferior à alíquota de 34%, devido a diversos fatores, como a estrutura 

tributária progressiva, diferenças entre alíquotas nacionais e as estrangeiras, e os diferentes 

métodos de apuração do imposto de renda permitidos pela legislação. Porém Lev e Nissim 

(2004) encontraram que os erros causados pela utilização da alíquota do imposto de renda de 

34% não afetam significativamente os resultados obtidos. Diante do exposto, este trabalho 

utilizará a alíquota nominal do imposto de renda para todas as empresas da amostra de 34%.  



 
 

 

A Equação 2 é utilizada para a análise da persistência da BTD antes e depois da 

adoção das IRFS.  
 

      

    
         (

        

      
)                    (

        

      
)      Equação 2 

Onde: 

IFRS = Variável Dammy para a IFRS, sendo 0 para o período de 2000 a 2007 e 1 para o 

período de 2010 a 2014. 

 

O horizonte temporal utilizado na pesquisa foi delimitado entre 2000 a 2014, pois a 

adoção ao IFRS no Brasil foi estabelecida em 2008, e este período possibilitará realizar um 

comparativo da persistência da BTD antes e depois da adoção das normas internacionais de 

contabilidade. O período observado na pesquisa que antecedeu a adoção das IFRS 

compreende 2000 a 2007 e o período pós-adoção compreende 2010 a 2014. Ressalta-se ainda 

que a amostra dos anos de 2008 e 2009 não foi analisadana comparação antes e depois da 

adoção ao IFRS, uma vez que se trata de um período de transição.  

Os testes estatísticos envolvem estatística descritiva (média, desvio padrão etc), testes 

para comparação de médias (o teste será escolhido após a realização do teste Kolmogorov – 

Smirnov para verificar a normalidade dos dados). Os modelos estabelecidos nas Equações 1 e 

2 serão testados por meio de regressão linear para dados em painel balanceado.  

4 RESULTADOS 

A estatística descritiva para a BTD e seus componentes é apresentada na Tabela 3. A 

amostraé composta por 2.205 observações referente à variável dependente e 2.199 elementos 

referente às variáveis independentes. Esta diferença é ocasionada em relação ao critério de 

seleção da amostra, onde foi estabelecido que para a variável dependente todas as empresas 

participantes teriam que ter demonstrado em todos os períodos valores referentes à BTD 

Total, BTD Temporária e BTD Permanente, porém este critério não foi observado para a 

variável independente.  

A média das variáveis BTD Total e BTD Permanente, β1da Equação 1 e β1da Equação 

2, são negativas, sugerindo que o lucro tributário é maior que lucro contábil. O desvio padrão 

apresentou dispersão entre as variáveis, o que leva a se concluir que é viável fazer um 

tratamento estatístico para uma possível adaptação deste em relação à média. 
 

Tabela 3 – Estatística descritiva por variável 

Variável Observações Média D. P. Min. Med Max. 

BTD Total 2205 -1,537 23,442 -589,611 0,061 43,119 

BTD Temporária 2205 0,006 0,069 -0,848 0,000 1,343 

BTD Permanente 2205 -1,543 23,442 -589,611 0,062 43,119 

β1 Total 2199 -1,550 23,479 -589,611 0,059 43,119 

β1 Temporária 2199 0,006 0,064 -0,848 0,000 0,888 

β1Permanente 2199 -1,556 23,479 -589,611 0,059 43,119 

OBS.: D.P.= desvio padrão; Min = mínimo; Med. = mediana; Max = máximo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com o tratamento estatístico Winsor foi possível diminuir o efeito de outliers na 

amostra, sendo as variáveis dependentes e independentes winsorizadas a 1%. Para Vieira, 

Arruda, Lucena & Sena. (2015), a utilização desta técnica permite-se substituir os possíveis 

outliers, pois o desvio padrão das variáveis tratadas diminuem consideravelmente, assim 

sendo minimizada a dispersão em torno da média. Destaca-se que este tratamento é útil 

quando se trabalha com painel balanceado, pois este procedimento promove adaptação da 



 
 

 

amostra e não exclusão de observações. A estatística descritiva por ano após o tratamento 

estatístico pode ser observada na Tabela 4.É possível observar, no painel A, que a média da 

BTD é predominantemente negativa, sugerindo que o lucro tributário foi superior ao lucro 

contábil no período estudado.  

Foi calculado ainda qual o percentual de empresas que apresentaram BTD positiva em 

todos os anos (Tabela 4). Destaca-se no painel A os anos 2004 e 2006, uma vez que ambos 

evidenciaram a BTD total positiva em 76% das empresas participantes da amostra. No 

período pós adoção as normas internacionais de contabilidade, o ano que se maior evidenciou 

BTD total positiva foi em 2010, 73%. Salienta-se que após o ano de 2010, a BTD total vem 

diminuindo no passar do tempo. Observando o painel B, o ano que mais apresentou BTD 

temporária positiva foi em 2011 e 2014, com 44%, assim sendo depois do período de adoção 

ao IFRS. No painel C, observou-se que houve maior demonstração de diferenças permanentes 

nos anos de 2004 e 2006, com 77%, e depois da adoção a internacionalização evidenciou-se 

em 2010, 71%. 

Na Tabela 4, foi calculada também a diferença entre as medianas nos anos analisados 

por meio do teste estatísticos Kruskal – Wallis. Foi utilizado um teste não paramétrico para 

análise das medianas entre os grupos, pois os dados não apresentaram normalidade. Observa-

se que no painel A e C, as medianas são estatisticamente homogenias comparadas a um nível 

de significância de 5%, o que pode levar a concluir que as medianas são persistentes ao nível 

da amostra. Para esta mesma análise no painel B, identificou que as medianas entre os anos 

estudados não são estatisticamente iguais a um nível de significância de 5%, ou seja, as 

diferença temporária podem não ser persistente ao longo do tempo.  

A estatística descritiva por setor é ilustrada na Tabela 5. O setor que menos houve 

diferenças totais positivas, ou seja, lucro contábil maior que o lucro tributário, foi o setor de 

máquinas industriais (51%). Observando o painel B, o setor de Química apurou uma BTD 

temporária positiva em 53% das empresas desse setor.. No painel C identificou-se que 93% 

das diferenças permanentes positivas estão concentradas nos setores de Petróleo e Gás.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4 – Estatística descritiva por ano 

Variável Ano n Média D. P. Med %>0 Diferença entre mediana 

Painel A: BTD 

2000 147 -0,198 1,764 0,039 63,265 (a) Significância 0,000 

2001 147 -0,377 2,456 0,041 61,224 

 2002 147 -0,110 1,281 0,033 56,463 

 2003 147 -0,300 2,166 0,061 67,347 

 2004 147 -0,191 1,967 0,099 76,190 

 2005 147 -0,154 1,778 0,087 73,469 

 2006 147 -0,163 1,776 0,072 76,190 

 2007 147 -0,304 2,353 0,098 73,469 

 2008 147 -0,127 1,329 0,064 65,306 

 2009 147 -0,272 1,934 0,087 69,388 

 2010 147 -0,098 1,559 0,080 72,789 

 2011 147 -0,132 1,383 0,066 68,707 

 2012 147 -0,183 1,785 0,053 68,027 

 2013 147 -0,147 1,162 0,051 68,027 

 2014 147 -0,079 0,567 0,043 59,184 

 

Painel B: BTDT 

2000 147 0,011 0,045 0,000 25,850 (a) Significância0,233 

2001 147 0,008 0,034 0,000 28,571 

 2002 147 0,002 0,036 0,000 23,810 

 2003 147 0,004 0,038 0,000 23,810 

 2004 147 -0,003 0,028 0,000 19,048 

 2005 147 0,004 0,043 0,000 25,850 

 2006 147 0,000 0,031 0,000 25,170 

 2007 147 0,006 0,042 0,000 26,531 

 2008 147 0,009 0,042 0,000 30,612 

 2009 147 0,017 0,063 0,000 38,095 

 2010 147 0,004 0,042 0,000 36,735 

 2011 147 0,001 0,028 0,000 43,537 

 2012 147 -0,001 0,041 0,000 40,816 

 2013 147 0,004 0,053 0,000 39,456 

 2014 147 0,009 0,049 0,000 43,537   

Painel C: BTDP 

2000 147 -0,212 1,769 0,032 61,905 (a) Significância0,000 

2001 147 -0,385 2,456 0,039 59,864 

 2002 147 -0,110 1,283 0,034 57,143 

 2003 147 -0,304 2,168 0,062 66,667 

 2004 147 -0,184 1,970 0,099 76,871 

 2005 147 -0,159 1,781 0,094 72,789 

 2006 147 -0,160 1,777 0,066 76,871 

 2007 147 -0,312 2,355 0,098 71,429 

 2008 147 -0,134 1,332 0,059 63,265 

 2009 147 -0,299 1,942 0,094 63,946 

 2010 147 -0,101 1,562 0,085 71,429 

 2011 147 -0,132 1,385 0,068 67,347 

 2012 147 -0,180 1,788 0,057 67,347 

 



 
 

 

2013 147 -0,153 1,168 0,059 63,265 

 2014 147 -0,096 0,630 0,029 55,102   

OBS: (a) Teste Kruskal – Wallis; D.P. = desvio padrão; Med = mediana; %>0= empresas que apresentaram BTD 

positiva no período. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

 
 

 

 
 

Tabela 5 – Estatística descritiva por setor 

Variável Setor n Média D. P. Med %>0 Diferença entre medianas 

Painel 

A: BTD 

Alimentos e Bebidas 90 0,025 0,370 0,050 64,444 (a) Sig. 0,000  

Comércio 150 0,100 0,214 0,087 81,333 

 Construção 120 0,021 0,166 0,045 74,167 

 Eletroeletrônicos 45 0,016 0,262 0,048 64,444 

 Energia Elétrica 300 0,038 0,893 0,095 77,667 

 Máquinas Industriais 45 0,003 0,246 0,011 51,111 

 Mineração 15 0,143 0,119 0,147 80,000 

 Minerais não Metais 60 0,022 0,312 0,076 68,333 

 Outros 465 -0,937 3,470 0,021 57,204 

 Papel e Celulose 60 0,061 0,137 0,055 60,000 

 Petróleo e gás 45 0,232 0,130 0,227 93,333 

 Química 60 0,002 0,478 0,080 70,000 

 Siderurgia e Metalúrgica 195 0,118 0,197 0,100 82,564 

 Telecomunicações 75 -0,676 2,335 0,043 65,333 

 Têxtil 255 -0,043 0,368 0,020 55,686 

 Transp. Serviços 45 0,152 0,218 0,175 64,444 

 Veículos e peças 180 0,008 0,361 0,095 67,222   

Painel 

B: 

BTDT 

Alimentos e Bebidas 90 0,001 0,054 0,000 25,556 (a) Sig. 0,000 

Comércio 150 0,008 0,043 0,000 36,000 

 Construção 120 0,000 0,041 0,000 20,000 

 Eletroeletrônicos 45 0,009 0,057 0,000 26,667 

 Energia Elétrica 300 -0,001 0,042 0,000 28,333 

 Máquinas Industriais 45 0,007 0,017 0,000 48,889 

 Mineração 15 -0,007 0,025 0,000 0,000 

 Minerais não Metais 60 0,006 0,028 0,000 43,333 

 Outros 465 0,003 0,026 0,000 22,151 

 Papel e Celulose 60 0,006 0,041 0,000 46,667 

 Petróleo e gás 45 -0,004 0,025 0,000 24,444 

 Química 60 0,017 0,059 0,002 53,333 

 Siderúrgica e Metalúrgica 195 0,011 0,044 0,000 42,564 

 Telecomunicações 75 0,004 0,032 0,000 18,667 

 Têxtil 255 0,006 0,049 0,000 33,333 

 Transp. Serviços 45 0,006 0,051 0,000 37,778 

 Veículos e peças 180 0,012 0,057 0,000 41,667   

Painel 

C: 

BTDP 

Alimentos e Bebidas 90 0,028 0,399 0,057 61,111 (a) Sig. 0,000 

Comércio 150 0,089 0,265 0,089 80,667 

 Construção 120 0,013 0,246 0,046 72,500 

 Eletroeletrônicos 45 0,008 0,271 0,057 62,222 

 Energia Elétrica 300 0,039 0,899 0,096 77,667 

 Máquinas Industriais 45 -0,003 0,246 -0,006 48,889 

 Mineração 15 0,149 0,128 0,147 80,000 

 Minerais não Metais 60 0,016 0,313 0,073 68,333 

 Outros 465 -0,940 3,470 0,018 55,914 

 Papel e Celulose 60 0,055 0,168 0,035 61,667 

 



 
 

 

Petróleo e gás 45 0,236 0,137 0,247 93,333 

 Química 60 -0,006 0,502 0,076 65,000 

 Siderúrgica e Metalúrgica 195 0,106 0,240 0,100 78,974 

 Telecomunicações 75 -0,681 2,334 0,039 61,333 

 Têxtil 255 -0,049 0,388 0,021 55,686 

 Transp. Serviços 45 0,146 0,236 0,174 62,222 

 Veículos e peças 180 -0,009 0,445 0,098 65,000   

OBS: (a) Teste Kruskal – Wallis; D.P. = desvio padrão; Med = mediana; %>0= empresas que apresentaram BTD 

positiva no período; Sig. = Significância. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na coluna diferença entre as medianas por setores da amostra (Tabela 5), observa-se 

que se apresentou homogeneidade entre as medianas a um nível de significância de 5%, ou 

seja, o resultado leva a concluir que por setor a BTD e seus componentes são persistentes. 

Wahab e Holland (2014) identificaram não haver diferenças significativas entre os setores, 

sugerindo não haver persistência de resultados na amostra, o que não foi identificado no 

presente trabalho.  Porém, Wahab e Holland (2014) concluem que em uma base de dados 

ampla a variação individual de cada empresa pode ser perdida pela agregação.  

A escolha para o modelo analítico para dados em painel foi feita por meio dos testes 

de Chow, Lagrange Multiplier de Brusch e Pagan e Hausman. Os resultados destes testes 

demonstram que o modelo de efeitos fixos é o mais adequado para todas as variáveis 

estudadas. Os resultados para os testes da Equação 1, considerando o período de 2000 a 2014, 

são apresentados na Tabela 6.  

 
Tabela 6 – Resultado Equação 1 

Variável 

dependente 

Variável 

independente 
Coeficiente P- valor Prob> F Observações R

2
 

BTD β1 0,437 0,000 0,000 2.199 0,361 

BTDT β1 0,123 0,000 0,000 2.199 0,015 

BTDP β1 0,436 0,000 0,000 2.199 0,357 

Obs. BTD = diferença total entre os lucros contábil e tributável; BTDT = diferença temporária; BTDP = 

diferença permanente; Prob> F. = Probabilidade > F. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O coeficiente β1 de 0,437, positivo e significante ao nível de 5% de confiança, sugere 

que a BTD total é persistente ao longo do horizonte temporal de estudo. Similarmente, o 

coeficiente positivo e significante da BTD temporária e da BTD permanente também sugerem 

que esses dois tipos de BTD são persistentes no período de 2000 a 2014. Os resultados deste 

estudo diferente daqueles encontrados por Wahab e Holland (2014). Esses autores analisaram 

dados de 2005 a 2010 de uma amostra de empresas do Reino Unido e concluíram que apenas 

a BTD total e a BTD permanente eram persistentes. Esses autores não identificaram 

persistência na BTD temporária. Essa divergência pode ser decorrente da origem legalista das 

companhias abertas brasileiras, sugerindo gerenciamento de resultado (alisamento dos lucros).  

Na Tabela 7 é apresentada uma análise por setor, sendo possível identificar 

persistência da BTD total (PAINEL A) e da BTD permanente (PAINEL C) na maioria dos 

setores analisados. Apenas os setores Comércio, Outros, Petróleo e Gás e Veículos e Peças 

apresentaram persistência na BTD temporária. O sinal negativo ou positivo em alguns setores 

pode ser reflexo de uma estratégia de gestão tributária nestes setores (Franck, Lynch & Rego, 

2009). 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 7 – Regressão Equação 1por setor – Painel A e B 

P
A

IN
E

L
 A

 -
 B

T
D

 

Setor V. Ind. Coeficiente P- Valor Prob> F Empresas R
2
 

Alimento e Bebida β1 0,156 0,139 0,139 90 0,014 

Comércio β1 0,325 0,000 0,000 150 0,099 

Construção β1 0,533 0,000 0,000 120 0,273 

Eletrônicos β1 0,382 0,011 0,011 45 0,121 

Energia Elétrica β1 0,031 0,447 0,447 299 -0,001 

Máquinas Industriais β1 0,874 0,000 0,000 45 0,552 

Mineração β1 0,571 0,034 0,034 15 0,247 

Minerais não metais β1 0,758 0,000 0,000 60 0,575 

Outros β1 0,451 0,000 0,000 463 0,390 

Papel eCelulose β1 0,023 0,860 0,860 59 -0,017 

Petróleo eGás β1 0,598 0,000 0,000 45 0,495 

Química β1 0,043 0,747 0,747 59 -0,016 

Siderúrgica e Metalúrgica β1 0,683 0,000 0,000 195 0,453 

Telecomunicações β1 0,204 0,024 0,024 75 0,055 

Têxtil β1 0,569 0,000 0,000 254 0,281 

Transporte e Serviços β1 0,800 0,000 0,000 45 0,697 

Veículos e Peças β1 0,704 0,000 0,000 180 0,311 

P
A

IN
E

L
 B

 -
 B

T
D

T
 

Alimento e Bebida β1 0,530 0,627 0,627 90 -0,009 

Comércio β1 0,270 0,001 0,001 150 0,067 

Construção β1 0,171 0,058 0,058 120 0,022 

Eletrônicos β1 0,131 0,364 0,364 45 -0,004 

Energia Elétrica β1 0,093 0,112 0,112 299 0,005 

Máquinas Industriais β1 0,187 0,218 0,218 45 0,013 

Mineração β1 -0,071 0,800 0,800 15 -0,071 

Minerais não metais β1 0,209 0,111 0,111 60 0,027 

Outros β1 0,092 0,028 0,028 463 0,008 

Papel e Celulose β1 -0,097 0,459 0,459 59 -0,008 

Petróleo eGás β1 0,394 0,014 0,141 45 0,112 

Química β1 0,163 0,215 0,215 59 0,010 

Siderúrgica e Metalúrgica β1 0,071 0,365 0,365 195 -0,001 

Telecomunicações β1 -0,022 0,852 0,852 75 -0,013 

Têxtil β1 0,029 0,628 0,628 254 -0,003 

Transporte e Serviços β1 -0,025 0,863 0,863 45 -0,023 

Veículos ePeças β1 0,235 0,002 0,002 180 0,055 

P
A

IN
E

L
 C

 -
 B

T
D

P
 

Alimento eBebida β1 0,106 0,316 0,316 90 0,000 

Comércio β1 0,316 0,000 0,000 150 0,094 

Construção β1 0,340 0,000 0,000 120 0,108 

Eletrônicos β1 0,229 0,126 0,126 45 0,032 

EnergiaElétrica β1 0,031 0,443 0,443 299 -0,001 

MáquinasIndustriais β1 0,856 0,000 0,000 45 0,531 

Mineração β1 0,579 0,031 0,031 15 0,258 

Minerais nãometais β1 0,726 0,000 0,000 60 0,526 

Outros β1 0,451 0,000 0,000 463 0,389 



 
 

 

Papel eCelulose β1 -0,012 0,924 0,924 59 -0,017 

Petróleo e Gás β1 0,563 0,000 0,000 45 0,415 

Química β1 -0,127 0,339 0,339 59 -0,001 

Siderúrgica e Metalúrgica β1 0,482 0,000 0,000 195 0,211 

Telecomunicações β1 0,204 0,025 0,025 75 0,054 

Têxtil β1 0,504 0,000 0,000 254 0,000 

Transporte e Serviços β1 0,724 0,000 0,000 45 0,580 

Veículos ePeças β1 0,699 0,000 0,000 180 0,235 

Obs.: V. Depen. = Variável Dependente; V. Indepen. = Variável Independente; Prob> F. = Probabilidade > F. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Na Tabela 8 são apresentados os resultados para os testes da Equação 2 com o intuito 

de analisar a persistência da BTD antes e após a adoção das IFRS. No Painel A é possível 

identificar que o coeficiente β1 é positivo e significante ao nível de 5% de confiança, 

sugerindo que a BTD total é persistente ao longo do período. Porém, o coeficiente β3 negativo 

e não significante sugere que a adoção das IFRS não afetou a persistência da BTD total. Esse 

mesmo comportamento ocorre com a BTD permanente (PAINEL C). Esse resultado não 

permite aceitar a hipótese de pesquisa de que a persistência da BTD aumentou após a adoção 

das IFRS.  

Por outro lado, o coeficiente β3 positivo e significante ao nível de 5% de confiança no 

Painel B sugere que após a adoção das IFRS a persistência da BTD temporária aumentou. 

Esse resultado pode ser justificado por um possível aumento de práticas de planejamento 

tributário, ocasionado pela neutralidade tributária imposta com a internacionalização contábil 

brasileira. Conforme apresentado na Tabela 5, a diferença temporária vem aumentando ao 

longo do horizonte temporal de estudo. Isso pode ser resultado de melhoria na qualidade da 

informação contábil, sugerindo uma efetiva desvinculação da contabilidade societária e fiscal. 

Ou pode ser decorrente do gerenciamento de resultado sistemático (principalmente, do 

alisamento de resultados).  
 

Tabela 8 – Regressão Equação 2 

P
A

IN
E

L
 A

 Variável 

Dependente 

Variável 

Independente  
Coeficiente P- Valor F Observações R

2
 

BTD β1 0,454 0,000 

0,000 1905 0,368 BTD β2 0,052 0,430 

BTD β3 -0,123 0,686 

P
A

IN
E

L
 B

 

VariávelDependente VariávelIndependente  Coeficiente P- Valor F Observações R
2
 

BTDT β1 0,096 0,001 

0,000 1905 0,024 BTDT β2 -0,001 0,603 

BTDT β3 0,095 0,026 

P
A

IN
E

L
 C

 

VariávelDependente VariávelIndependente  Coeficiente P- Valor F Observações R
2
 

BTDP β1 0,453 0,000 

0,000 1905 0,365 BTDP β2 0,052 0,438 

BTDP β3 -0,125 0,683 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nakao (2012) pesquisou sobre a similaridade entre a contabilidade financeira e a 

contabilidade fiscal em 106 companhias brasileiras de capital aberto e identificou que as 

empresas apresentavam um alto nível de similaridade contábil – financeira mesmo depois da 

adoção ao IFRS. Porém este trabalho identifica que antes da IFRS as companhias tinham o 



 
 

 

hábito de serem persistentes nas diferenças entre os lucros contábeis e nos lucros tributários, 

porém com a adoção as normas internacionais de contabilidade, isso poderá tender a diminuir. 

5 CONSIDERAÇÕE FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar se a adoção das IFRS no Brasil tem 

relação com a persistência da BTD. Para isso, foi utilizada uma amostra de 147 companhias 

abertas, com dados para o período de 2000 a 2014. 

Os resultados sugerem persistência da BTD total, temporária e permanente no período 

de 2000 a 2014. Além disso, a persistência da BTD total e da BTD permanente não 

aumentaram após a adoção das IFRS. Porém, a persistência da BTD temporária aumentou 

após a adoção dessas normas, o que pode ser indício de melhoria na qualidade da informação 

contábil. Esse resultado sugere a efetiva desvinculação da contabilidade societária e fiscal no 

Brasil, aspecto essencial para a adoção de fato das IFRS. Por outro lado, esses resultados 

podem sugerir também gerenciamento de resultado sistémico (principalmente relacionado à 

alisamento dos lucros).  

Os resultados desta pesquisa podem ser úteis para os normatizadores analisarem se o 

pressuposto da desvinculação das normas fiscais e societárias está sendo efetivado na adoção 

das IFRS no Brasil, sugerindo a institucionalização da essência econômica sobre a forma 

jurídica no registro dos eventos contábeis. Para os investidores, esses resultados podem 

contribuir com a avaliação da qualidade das informações contábeis. 

Para pesquisas futuras sugere-se relacionar a persistência da BTD com indicadores de 

qualidade da informação contábil como, por exemplo, value relevance e tempestividade. 

Além disso, é possível analisar a persistência dos demais tipos de BTD (normal, anormal, 

positiva e negativa. 

Acrescenta-se que o estudo limitou-se a utilização da alíquota média de 34% sobre o 

imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição sobre o lucro líquido, para composição 

de lucro tributário demonstrado para cada companhia, uma vez que apesar de ser estabelecido 

pelo CPC 32 – Tributos sobre os lucros, as empresas estudas não publicaram o valor referente 

ao lucro tributável corrente. 
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